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Handbok Treserva – uppföljning delegeringar 
 

 
Denna handbok beskriver tillvägagångssättet för att följa upp aktuella delegeringar på 
enheten och vänder sig till enhetschefer. 
 
All personal som genomgått delegeringsutbildning och kunskapstest kring 
läkemedelhantering har sedan maj 2014 fått delegeringen skriven i Treserva. 
 
En delegering kan som mest gälla för en enhet. En del personal arbetar på flera enheter 
och har då fått flera delegeringar. I första hand är det omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
som delegerar uppgifter. 
Varje delegering finns utskriven hos leg. personal och innehåller då även namnunderskrift 
både av mottagaren av delegering och delegatören. 
 
Delegeringar skrivs i en webbaserad modul Delegering webb. 

 

Startbild i Delegering 

Startbilden i Delegering består av en sökbild. Den används för att gå vidare till andra 
funktioner, som t.ex. att visa en persons tilldelade delegeringar eller att skapa en ny 
delegering för en person. 
 
Du öppnar Delegering på något av följande sätt: 

• Välj menyn Genvägar  – Delegering  från skrivbordet i Treserva 
• Välj menyn Visa  – Delegering  från patientjournalen , eller klicka på ikonen för 

Delegering  i verktygsraden. 
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Du kan i sökbilden söka efter personal som redan tilldelats delegeringar, eller söka efter 
personal som helt saknar delegeringar. Ett flertal olika sökvillkor kan anges för att 
begränsa antalet träffar i sökresultatet.  
 
För att söka efter delegeringar som avser en specifik vårdtagare måste vårdtagarens 
fullständiga personnummer anges (med 10 siffror). 
 
Viktigt : fram till dess att du klickar på antingen Öppna  eller Ny delegering  på en rad i ett 
sökresultat är menyvalet under Delegering  och Meddelande  i den vänstra delen av 
fönstret inaktiverad. 

• Menyvalet delegering  öppnar vyn Delegering lista , där en sammanställning över 
den senaste valda personens delegering visas. 

• Menyvalet Nytt meddelande  öppnar ett tomt meddelandeformulär, där du själv 
anger mottagare, ämne och meddelandetext. 

 

Ikoner i verktygsraden 

 
 
 
I verktygsraden, i fönstrets övre vänstra del, finns alltid ikonerna Mitt skrivbord , Sök  och 
Meddelanden  tillgängliga. Dessa beskrivs nedan. 



Sida 3 (6)

 

 

Mitt skrivbord 

När du klickar på ikonen Mitt skrivbord  i verktygsraden visas panelen Olästa 
meddelanden  i den högra delen av vyn. Du klickar på själva panelen för att visa en 
sammanställning i listform över inkomna meddelande. 
 
När mottagaren av en delegering signerar (och därmed accepterar) en delegering i 
Genomförande webb skickas ett automatiskt meddelande till dig som delegatör om detta. 
Meddelandet hamnar under Olästa meddelanden  på ditt skrivbord i både Delegering 
webb och i Windows-delen av Treserva. 
Samtliga meddelanden, både olästa och lästa, visas i vyn Meddelanden . Du öppnar den 
vyn genom att klicka på ikonen Meddelanden  i verktygsraden. 

Sök 

• Sök efter personal med tilldelad delegering, se A 
• Sök efter personal utan tilldelad delegering, se B 

 

A. Sök efter personal med tilldelad delegering 
Tips:  för att söka på all personal med gällande delegeringar behöver du inte ändra 
några av de förvalda alternativen under Sök personal  och Sök delegeringar . Du 
klickar direkt på Sök . 
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Gör så här för att söka efter personal som i dagsläget har en delegering, eller som 
någon gång tidigare varit tilldelad en delegering: 
 

1. För ett mer specifikt sökresultat kan du ange följande sökvillkor, i valfri 
kombination, under Sök personal : 

• Personnummer : ange hela eller delar av personnummer i fältet. Du 
kan ange allt från en siffra till ett fullständigt personnummer (med 10 
siffror) 

• Efternamn : ange hela efternamnet, eller början av efternamnet, i 
fältet. Du behöver inte göra åtskillnad mellan gemener och versaler. 

• Förnamn : ange hela förnamnet, eller början på förnamnet, i fältet. 
Du behöver inte göra åtskillnad mellan gemener och versaler. 

• Utförarenhet : val av specifik utförarenhet innebär att endast 
personal med koppling till den valda enheten inkluderas i 
sökresultatet. 
 

2. Under Sök delegeringar  kan du ange följande sökvillkor (när alternativet 
Sök personal med delegering  är valt under Sök personal ): 

• Gällande : alternativet är förvalt och innebär att endast gällande 
delegeringar inkluderas i sökresultatet. 

• Avslutade : alternativet innebär att delegeringar som upphört att 
gälla, dvs. där till-och-med-datumet passerats, inkluderas i 
sökresultatet. Även delegeringar som via omprövning har tilldelats 
åtgärden Förlängd , Upphörd , Avsagd  eller återkallad  (och där 
angivet datum för respektive åtgärd har passerats) inkluderas i 
sökresultatet. 

• Skall omprövas:  alternativet innebär att endast delegeringar som 
ska omprövas, inom det datum intervall som anges, inkluderas i 
sökresultatet. Det förvalda datumintervallet sträcker sig en månad 
framåt i tiden, men kan ändras vid behov. 

• Ej accepterade:  markering innebär att endast delegeringar som 
inte är accepterade (signerade) av mottagaren inkluderas i 
sökresultatet. Utan markering inkluderas både accepterade och ej 
accepterade delegeringar i sökresultatet. 

• F.d. personal : markering innebär att endast delegeringar tilldelade 
personal som inte längre är användare i Treserva inkluderas i 
sökresultatet. Detta sökvillkor används för att sålla ut delegeringar 
som behöver avslutas via funktionen Omprövning  och då välja 
åtgärden Upphörd. 
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• Delegering avser utförarenhet:  val av specifik utförarenhet 
innebär att endast delegeringar med koppling till den valda enheten 
inkluderas i sökresultatet. 

• Arbetsuppgifter : val av specifik arbetsuppgift innebär att endast 
delegeringar som avser den valda arbetsuppgiften inkluderas i 
sökresultatet. 

• Delegerad /omprövad  av: val av specifik person (delegatör) innebär 
att endast delegeringar som är utdelade av, alternativt omprövade 
av, den valda personen inkluderas i sökresultatet. 

• Vårdtagare : vid urval på vårdtagare måste vårdtagarens 
fullständiga personnummer anges (med 10 siffror) 

o Gäller för : markering innebär att endast delegeringar med 
koppling till den specifika vårdtagaren inkluderas i 
sökresultatet. Detta är det förvalda alternativet. 

o Undantagen : markering innebär att endast delegeringar för 
vilka den specifika vårdtagaren är undantagen inkluderas i 
sökresultatet. 
 

3. Klicka på Sök ! Tänk på att antalet poster i sökresultatet kan sträcka sig 
över flera sidor, där du kan navigera mellan sidorna med hjälp av 
knapparna Första  och Föregående  samt Nästa  och Sista . Du kan ändra 
antalet poster som visas per sida i fältet Visa antalet poster  (direkt 
ovanför sökresultatet). 
 

4. I sökresultatet kan du välja att öppna delegeringar som tilldelats en person, 
eller skapa en ny delgering för personen. Se rutiner nedan för mer 
information. 

 
5. För att återkalla samtliga sökvillkor till standardurvalet inför en ny sökning 

klickar du på Töm fält. 
 

 
 

 
B. Sök efter personal utan tilldelad delegering 

 
Tips : för att söka på all  personal utan tilldelad delegering behöver du endast välja 
alternativet Sök personal utan delegering  och klicka på Sök . 
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Gör så här för att söka på personal som inte har någon delegering: 
 

1. Välj alternativet Sök personal utan delegering. Sökvillkoren i den högra delen 
av vyn, under sök delegeringar, inaktiveras 

2. För ett mer specifikt sökresultat kan du ange följande sökvillkor, i valfri 
kombination, under Sök personal: 

• Personnummer : ange hela eller delar av personnummer i fältet. Du 
kan ange allt från en siffra till ett fullständigt personnummer (med 10 
siffror) 

• Efternamn : ange hela eller början av efternamnet 
• Förnamn : ange hela eller delar av förnamnet i fältet. 
• Utförarenhet : val av specifik utförarenhet innebär att endast personal 

med koppling till den valda enheten inkluderas i sökresultatet. 
3. Klicka på Sök ! 
4. I sökresultatet kan du sedan välja att skapa en ny delegering för personen. Se 

rutin nedan för mer information. 
5. För att återställa samtliga sökvillkor till standardurvalet inför en ny sökning 

klickar du på Töm fält . 
6. För att skriva ut informationen i sökresultatet till en pdf-fil klickar du på Skriv 

ut . 
 
 
 
Malin Swärd 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 


